POWIAT PRZYSUSKI
gospodarka powiatu – bezpośrednio związana z rolnictwem
produkcja rolna - podstawa gospodarki powiatu – 8.974 gospodarstw rolnych, których
przeciętna powierzchnia wynosi 5,42 ha
charakterystyczne uprawy – papryka
wzrost upraw rabarbaru
wzrost sadownictwa
powiat o charakterze wiejskim
1 gmina miejska Przysucha,
7 gmin wiejskich: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Rusinów,
Wieniawa
BRAK – wysoko zurbanizowanych ośrodków miejskich
struktura firm:

2 982 podmiotów gospodarczych
2 550 – osoby
fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą

56 – spółki
handlowe

98 – spółki
cywilne

17 –
spółdzielnie

w tym 7 – spółek
handlowych z
kapitałem
zagranicznym

Najwięksi pracodawcy:
„Hortex Holding” zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego
„Przysucha” odlewnia żeliwa
Zakład Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żeliwa w Rzucowie
F. Jopek „Ceramika”
Kopalnia "Zapniów"
Zakład Płytek Ceramicznych „Przysucha”
„Lafarge Dachy" producent pokryć dachowych i wyrobów ceramicznych
Zakład Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żeliwa w Rzucowie
"Zapniów" kopalnia gliny
Rafineria Trzebnica - hurtownia patronacka
„Zaskórski i Wspólnicy” przedsiębiorstwo robót drogowych

brak
zakładów
państwowych

edukacja:
Wysokie nasycenie szkołami średnimi na poziomie ogólnokształcącym i zawodowym
Brak szkół wyższych

struktura wiekowa zatrudnienia – stabilna (nie stwierdzono zmian w ostatnich latach)
19,2%
21,3%

w wieku produkcyjnym
59,5%

w wieku
przedprodukcyjnym
w wieku poprodukcyjnym

mieszkańcy wg. wykształcenia
wyższe (5 %)
ogólnokształcące (4 %)
zawodowe średnie i zasadnicze (37 %)
podstawowe (powyżej 39%)
nieukończone podstawowe/bez wykształcenia (12%)

niski odsetek
wysoki odsetek
bardzo wysoki odsetek

zatrudnienie według sektorów – stabilne (nie stwierdzono zmian w ostatnich latach)
usługi – ok. 21%
przemysł – ok. 10%
rolnictwo – ok. 69%
- niewielki przepływ z rolnictwa do przemysłu,
- nie zmienia się zatrudnienie w usługach

bezrobocie
między rokiem 2004 – 2009 stopa bezrobocia spadła o 6%
tendencja spadkowa stopy bezrobocia niższa niż dla województwa i kraju
*kraj – spadek o 9,5%
*region – spadek o 7,2%
*powiat – spadek o 6%

wiek a bezrobocie (w latach 2004 - 2008)
45 lat i powyżej - stały wzrost o 6,4% ( 22% - 28,4%)
do 25 lat - spadek o 2,9% (24,7% - 21,8%)
25 - 44 lata – spadek o 3,6% (53,4% - 49,8%)

Tendencja wzrostowa stopy bezrobocia wśród osoby z wykształceniem wyższym (w latach
2004-2007 wzrost o 1,7%, w roku 2008 spadek o 1,1%)
osoby długotrwale bezrobotne - stopniowy spadek (z 62,9% w 2004 roku do 49,4%
w 2008)
osoby bez prawa do zasiłku - bardzo wysoki udział (88,8% wszystkich zarejestrowanych
w 2004 roku; od roku 2006 spadek)

